
Leergebied: 

concentratie

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 5.5.2 - de massaconcentratie van een oplossing definiëren als het aantal gram opgeloste stof per 100 ml oplossing; de 
oplosbaarheid van een stof definiëren als de hoogst mogelijke concentratie

• 7.4.3 - de pH-schaal van 0 tot 14 in verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen en met de concentratie 
van H+-ionen en OH--ionen;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 4.2.3 - afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur;

• 5.1.4 - de chemische evenwichtstoestand kenschetsen als een toestand met constant blijvende concentraties;

• 5.2.1 - de concentratiebreuk schrijven voor een reactie in de chemische evenwichtstoestand;

• 5.2.2 - 
het verband tussen de evenwichts-concentraties en evenwichtsconstante K<sub>c </sub>schrijven;

• 5.3.1 - 
uit de evenwichtsvoorwaarde afleiden dat  een verandering van concentratie van een of meer stoffen een verschuiving van 
het chemisch evenwicht kan veroorzaken waarbij K<sub>c</sub> constant blijft;

• 5.3.3 - de evolutie van een reactie in evenwicht voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering van 
temperatuur of van concentratie;

• 6.2.3 - zure, basische en neutrale oplossingen in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en hydroxide-ionen;

• 6.3.1 - een gemeten of een gegeven pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen;

• 7.3.1 - de samenstelling van een oplossing uitdrukken in massa/volumeprocent, concentratie, massaprocent en 
volumeprocent;

• 7.3.2 - berekeningen maken die een verband leggen tussen de concentratie in mol per liter en de samenstelling in procent;

• U 7.3.4 - 
bij het heterogeen evenwicht van een weinig oplosbare ionverbinding, het oplosbaarheidsproduct Ks aangeven als het 
product van de ionenconcentraties in de verzadigde oplossing;(U)

• 7.4.1 - massa's, stofhoeveelheden, concentraties, gasvolumes (bij normomstandigheden en bij andere omstandigheden) 
van uitgangsstoffen en reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der 
uitgangsstoffen;

LP Chemie 3e gr KSO GO

• 7 - de evolutie van een reactie in evenwicht voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering van 
temperatuur of van concentratie.

• 9 - een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.

Leerplannen
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LP Chemie 3e gr ASO (Bijzondere wetenschappelijke vorming) GO

• 4.2.1 - 
aangeven, dat niet elke botsing van deeltjes effectief is. het belang van de activeringsenergie bij effectieve botsingen 
beschrijven. afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur.

• (LP)5.1.2 - de chemische evenwichtstoestand kenschetsen als een toestand met constant blijvende concentraties.

• (LP)5.2 - de concentratiebreuk schrijven voor een reactie in de chemische evenwichtstoestand.
het verband tussen de evenwichts-concentraties en evenwichtsconstante Kc schrijven

• (LP)5.3.1 - uit de evenwichtsvoorwaarde afleiden dat een verandering van concentratie van een of meer stoffen een 
verschuiving van het chemisch evenwicht kan veroorzaken waarbij Kc constant blijft.
aangeven, dat een verandering van de temperatuur een nieuw evenwicht doet ontstaan, omdat de waarde van Kc gewijzigd 
wordt.
de evolutie van een reactie in evenwicht voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering van 
temperatuur of van concentratie.

• (LP)6.2.2 - zure, basische en neutrale oplossingen in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en hydroxide-
ionen.

• (LP)6.3 - 
een gemeten of een gegeven pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen. in zure, basische en neutrale oplossingen: - de pH definiëren als pH = - log [H<sub>3</sub>O<sup>
+</sup>]; - de pOH definiëren als pOH = - log [OH<sup>-</sup> ]; - het verband uitleggen tussen de pH en de pOH 
van oplossingen;

• (LP)7.3.1 - de samenstelling van een oplossing uitdrukken in massa/volumeprocent, concentratie, massaprocent en 
volumeprocent

• (LP)7.3.2 - berekeningen maken die een verband leggen tussen de concentratie in mol per liter en de samenstelling in 
procent.
berekeningen maken die verband houden met het verdunnen van een oplossing.

• (LP) U7.3.3 - 
bij het heterogeen evenwicht van een weinig oplosbare ionverbinding, het oplosbaarheidsproduct Ks aangeven als het 
product van de ionenconcentraties in de verzadigde oplossing. (U)

• (LP)7.4 - massa's, stofhoeveelheden, concentraties, gasvolumes (bij normomstandigheden en bij andere omstandigheden) 
van uitgangs-stoffen en reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der 
uitgangsstoffen

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 55 - afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur;

• Lp 58 - 
Lp 2 : de invloed van temperatuur en concentratie op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren;

• 65 - de chemische evenwichtstoestand kenschetsen als een toestand met constant blijvende concentraties;

• 68 - de concentratiebreuk schrijven voor een reactie in de chemische evenwichtstoestand;

• 69 - 
het verband tussen de evenwichtsconcentraties en evenwichtsconstante K<sub>c</sub> schrijven;

• 70 - uit de evenwichtsvoorwaarde afleiden dat  een verandering van concentratie van een of meer stoffen een verschuiving 
van het chemisch evenwicht kan veroorzaken waarbij Kc constant blijft;

• 72 - de evolutie van een reactie in evenwicht voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering van 
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temperatuur of van concentratie;

• 84 - zure, basische en neutrale oplossingen in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en hydroxide-ionen;

• 85 - een gemeten of een gegeven pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen;

• 114 - de samenstelling van een oplossing uitdrukken in massa/volumeprocent, concentratie, massaprocent en 
volumeprocent;

• 115 - berekeningen maken die een verband leggen tussen de concentratie in mol per liter en de samenstelling in procent;

• 117 U - 
bij het heterogeen evenwicht van een weinig oplosbare ionverbinding, het oplosbaarheidsproduct Ks aangeven als het 
product van de ionenconcentraties in de verzadigde oplossing; (U)

• 118 - massa's, stofhoeveelheden, concentraties, gasvolumes (bij normomstandigheden en bij andere omstandigheden) van 
uitgangsstoffen en reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der 
uitgangsstoffen;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 30 - afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur;

• Lp 33 - 
Lp 1:  de invloed van temperatuur en concentratie op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren;

• 40 - de chemische evenwichtstoestand kenschetsen als een toestand met constant blijvende concentraties;

• 41 - de concentratiebreuk schrijven voor een reactie in de chemische evenwichtstoestand;

• 42 - 
het verband tussen de evenwichtsconcentraties en evenwichtsconstante K<sub>c</sub> schrijven;

• 43 - 
uit de evenwichtsvoorwaarde afleiden dat  een verandering van concentratie van een of meer stoffen een verschuiving van 
het chemisch evenwicht kan veroorzaken waarbij K<sub>c</sub> constant blijft;

• 45 - de evolutie van een reactie in evenwicht voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering van 
temperatuur of van concentratie;

• 55 - zure, basische en neutrale oplossingen in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en hydroxide-ionen;

• 56 - 
een gemeten of een gegeven pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen;

• 77 - de samenstelling van een oplossing uitdrukken in massa/volumeprocent, concentratie, massaprocent en 
volumeprocent;

• 78 - berekeningen maken die een verband leggen tussen de concentratie in mol per liter en de samenstelling in procent;

• 80 - massa's, stofhoeveelheden, concentraties, gasvolumes (bij normomstandigheden en bij andere omstandigheden) van 
uitgangsstoffen en reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden;

LP Chemie 2e gr ASO VVKSO (studierichtingen zonder component wetenschappen)

• 5.2.1.2 - B34 Anorganische samengestelde stoffen - De pH-schaal in verband brengen met zuur, basisch of neutraal 
karakter van een waterige op-lossing.

• 5.2.2.1 - B41 Water als oplosmiddel - Molaire en massaconcentratie van een oplossing definiëren en toepassen in 
berekeningen.
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LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen zonder component wetenschappen) GO

• Lp 59 - de concentratie van een oplossing berekenen uit de massa opgeloste stof en het volume van de oplossing.

• 63 - 
de pH-schaal van 0 tot 14 in verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen en met de concentratie van 
H<sup>+</sup>-ionen en OH<sup>-</sup>-ionen.

LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) GO

• Lp 85 - de concentratie van een oplossing berekenen uit de massa opgeloste stof en het volume van de oplossing.

• 88 - verdunningsfactoren en concentratie berekenen vertrekkende van een andere oplossing.

• 92 - 
de pH-schaal van 0 tot 14 in verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen en met de concentratie van 
H<sup>+</sup>-ionen en OH<sup>-</sup>-ionen.

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek-Wetenschappen) GO

• 82 - de concentratie van een oplossing berekenen uit de massa opgeloste stof en het volume van de oplossing.

• 85 - verdunningsfactoren en concentratie berekenen vertrekkende van een andere oplossing.

• 89 - 
de pH-schaal van 0 tot 14 in verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen en met de concentratie van 
H<sup>+</sup>-ionen en OH<sup>-</sup>-ionen.

LP Chemie 2e gr TSO GO

• 59 - de concentratie van een oplossing berekenen uit de massa opgeloste stof en het volume van de oplossing.

• 63 - 
de pH-schaal van 0 tot 14 in verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen en met de concentratie van 
H<sup>+</sup>-ionen en OH<sup>-</sup>-ionen.

LP Chemie 2e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen)

• 5.1.2.1 - B18 Aspecten van chemische reacties - Voor eenvoudige voorbeelden van chemische reacties het bijbehorend 
energiediagram inter-preteren als voorbeeld van endo- of exo-energetisch proces.

• 5.2.1.2 - B52 Anorganische samengestelde stoffen  - De pH-schaal in verband brengen met zuur, basisch of neutraal 
karakter van een waterige op-lossing.

• 5.2.2.1 - B63 Water als oplosmiddel - Molaire en massaconcentratie van een oplossing definiëren en toepassen in 
berekeningen.

• 5.2.2.1 - B64 Water als oplosmiddel - Molaire en massaconcentratie van een oplossing definiëren en toepassen in 
berekeningen.

• 5.2.2.2 - B69 Het oplosproces van stoffen in water - De ionisatievergelijking of dissociatievergelijking van een elektrolyt 
onderscheiden, weergeven en interpreteren.

LP Chemie 3e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) GO

• 19 - op basis van gegeven of gemeten reactiesnelheden bij wisselende beginconcentraties van de uitgangsstoffen, 
snelheidsvergelijkingen opstellen voor een reactie.

• 21 - 
de concentratiebreuk schrijven voor een reactie in chemische evenwichtstoestand.

• 22 - 
op basis van evenwichtsconcentraties de evenwichtsconstante berekenen en op basis van een gegeven 
evenwichtsconstante en beginconcentraties de evenwichtsconcentraties berekenen.
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• 26 - 
bij het heterogeen evenwicht van een weinig oplosbare ionverbinding, het oplosbaarheidsproduct Ks aangeven als het 
product van de ionenconcentraties in de verzadigde oplossing.

• 30 - 
de pH van oplossingen in verband brengen met de concentratie hydroxonium- en hydroxide-ionen.

• 42 - 
de massaconcentratie, molconcentratie, massa-volume-procent, massaprocent en volumeprocent van een oplossing 
berekenen.

• 43 - 
uitgaande van een gegeven reactievergelijking de massa’s, stofhoeveelheden, concentraties van uitgangsstoffen en 
reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der uitgangsstoffen.

LP Chemie 3e gr ASO (studierichtingen zonder component wetenschappen) GO

• 16 - 
de concentratiebreuk schrijven voor een reactie in chemische evenwichtstoestand.

• 17 - 
uit de evenwichtsvoorwaarden afleiden dat een concentratie van één of meer stoffen een verschuiving van het chemisch 
evenwicht kan veroorzaken waarbij Kc constant blijft

• 24 - 
de pH van oplossingen in verband brengen met de concentratie hydroxonium- en hydroxide-ionen.

• 33 - de massaconcentratie, molconcentratie, massa-volume-procent, massaprocent en volumeprocent van een oplossing 
berekenen.

• 34 - 
uitgaande van een gegeven reactievergelijking de massa’s, stofhoeveelheden, concentraties van uitgangsstoffen en 
reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der uitgangsstoffen.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen zonder component wetenschappen)

• 5.2.1 B15 - Andere concentratie-uitdrukkingen dan molaire en massaconcentratie definiëren en toepassen in 
berekeningen: massaprocent, volumeprocent en massa/volumeprocent.

• 5.2.1 V15 - Andere concentratie-uitdrukkingen dan molaire en massaconcentratie definiëren en toepassen in 
berekeningen:promille, ppm, ppb.

• 5.2.1 V15 bis - Berekeningen maken in verband met omzettingen tussen concentratie-uitdrukkingen.

• 5.2.1 B16 - Bij aflopende reacties waarvan de reactievergelijking gegeven is massa, stofhoeveelheid, concentratie en/of 
gasvolume van reagentia en reactieproducten bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat berekenen.

• 5.2.3 B19 - Het begrip reactiesnelheid omschrijven als een concentratieverandering van een stof binnen een bepaald 
tijdsverloop.

• 5.2.3 B20 - Factoren die de snelheid van een reactie beïnvloeden verklaren aan de hand van het botsingsmodel.

• 5.2.5 V23 - De evenwichtsconstante opstellen en berekenen voor een gegeven reactievergelijking

• 5.2.4 B24 - De invloed van concentratie, druk, temperatuur en katalysator op de ligging van het chemisch evenwicht 
kwalitatief verklaren en voorspellen

• 5.2.5.1 B26 - Zuursterkte en basesterkte in verband brengen met de zuurconstante en baseconstante.
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• 5.2.5.1 B27 - De begrippen KW , pH en pOH definiëren.

• 5.2.5.1 V28 - De ongekende molaire concentratie van een zure of basische oplossing berekenen bij een zuur-basetitratie. 
Het pH-verloop tijdens de titratie van een sterk zuur of een sterke base kwalitatief verklaren.

• 5.2.5.1 V28bis - De ongekende molaire concentratie van een zure of basische oplossing berekenen bij een zuur-
basetitratie. 

• 5.2.5.2 B31 - De sterkte van oxidator en reductor in verband brengen met de standaardreductiepo-tentiaal.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen)

• 5.2.1 B24 - Andere concentratie-uitdrukkingen dan molaire en massaconcentratie definiëren en toepassen in 
berekeningen: massaprocent, volumeprocent en massa/volumeprocent

• 5.2.1 V24 - Andere concentratie-uitdrukkingen dan molaire en massaconcentratie definiëren en toepassen in 
berekeningen:promille, ppm, ppb.

• 5.2.1 B25 - Berekeningen maken in verband met omzettingen tussen concentratie-uitdrukkingen.

• 5.2.1 B26 - Bij aflopende reacties waarvan de reactievergelijking gegeven is massa, stofhoeveelheid, concentratie en/of 
gasvolume van reagentia en reactieproducten bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat berekenen.

• 5.2.3 B29 - Het begrip reactiesnelheid omschrijven als een concentratieverandering van een stof binnen een bepaald 
tijdsverloop.

• 5.2.3 V30 - De snelheidsvergelijking toepassen.

• 5.2.3 B31 - Factoren die de snelheid van een reactie beïnvloeden verklaren aan de hand van het botsingsmodel.

• 5.2.4 U4 - Evenwichtsconcentraties en het rendement berekenen met behulp van de gegeven evenwichtsconstante.

• 5.2.4 B35 - De invloed van concentratie, druk, temperatuur en katalysator op de ligging van het chemisch evenwicht 
kwalitatief verklaren en voorspellen.

• 5.2.4 V35 - De invloed van concentratie, druk, temperatuur en katalysator op de ligging van het chemisch evenwicht 
kwantitatief verklaren.

• 5.2.4 U5 - Concrete voorbeelden van chemische evenwichten in de maatschappij toelichten.

• 5.2.5.1 B37 - Zuursterkte en basesterkte in verband brengen met de zuurconstante en baseconstante.

• 5.2.5.1 B38 - De begrippen KW , pH en pOH definiëren.

• 5.2.5.1 B41 - De ongekende molaire concentratie van een zure of basische oplossing berekenen bij een zuur-basetitratie.

• 5.2.5.2 B43 - De sterkte van oxidator en reductor in verband brengen met de standaardreductiepo-tentiaal.

LP Biotechnische wetenschappen 2e gr TSO GO

• 51 - 
de concentratie van een oplossing berekenen uit de massa opgeloste stof en het volume van de oplossing.

• 52 - 
een oplossing maken met een bepaalde concentratie en verdunningen maken van deze oplossing.

• 53 - 
concentratie bepalen van een oplossing (U).

LP Chemie 2e gr TSO (Plant-, dier- en milieutechnieken) VVKSO

• 47 - 
De massaconcentratie definiëren.

• 48 - 
De molariteit (molaire concentratie) van een oplossing definiëren en berekenen uit massa- en volumegegevens.
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LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 31 - 
andere concentratie-eenheden dan mol/liter en gram/liter definiëren en hun gebruik en belang in huishoudchemicaliën, 
milieu en veiligheid illustreren: massaprocent, volumeprocent, promille, ppm, ppb

• 32 - 
berekeningen maken rond het verband tussen de massadichtheid van mengsels en hun concentratie in mol per liter, 
massaprocenten, volumeprocenten

• 33 - 
concentratiegegevens op etiketten van handelsproducten interpreteren in termen van hoge en lage concentraties en van 
reële en vermeende gevaren (C2)

• 36 - 
concentraties, dichtheden, gasvolumes bij normale omstandigheden en andere, berekenen bij stoichiometrische 
hoeveelheden en bij overmaat.

• 37 - 
reactiesnelheid omschrijven met behulp van de concentratieverandering van een stof binnen een bepaald tijdsverloop

• 43 - 
de invloed van concentratie, druk, energie en katalysator op het chemisch evenwicht kwalitatief verklaren en voorspellen 
(C17)

• 44 - 
evenwichtsconstanten, evenwichtsconcentraties en verschuiving van evenwicht bij eenvoudige voorbeelden van chemisch 
evenwicht berekenen

• 34 - 
andere concentratie-eenheden dan mol/liter en gram/liter definiëren en hun gebruik en belang in huishoudchemicaliën, 
milieu en veiligheid illustreren: massaprocent, volumeprocent, promille, ppm, ppb

• 35 - 
berekeningen maken rond het verband tussen de massadichtheid van mengsels en hun concentratie in mol per liter, 
massaprocenten, volumeprocenten

• 36 - 
concentratiegegevens op etiketten van handelsproducten interpreteren in termen van hoge en lage concentraties en van 
reële en vermeende gevaren (C2)

• 39 - 
concentraties, dichtheden, gasvolumes bij normale omstandigheden en andere, berekenen bij stoichiometrische 
hoeveelheden en bij overmaat (SET8)

• 41 - 
reactiesnelheid omschrijven als concentratieverandering van een stof binnen een bepaald tijdsverloop (SET18)

• 49 - 
de invloed van concentratie, druk, energie en katalysator op het chemisch evenwicht kwalitatief verklaren en voorspellen 
(C17-SET15)

Pagina | 7



• 49 - 
de invloed van concentratie, druk, energie en katalysator op het chemisch evenwicht kwalitatief verklaren en voorspellen 
(C17-SET15)

• 50 - 
evenwichtsconstanten, evenwichtsconcentraties en verschuiving van evenwicht bij eenvoudige voorbeelden van chemisch 
evenwicht berekenen (SET15)

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO

• B56 - 
De massaconcentratie van een oplossing definiëren en toepassen in berekeningen. (ET 29*) 

• B57 - 
De molaire concentratie van een oplossing definiëren en toepassen in berekeningen. (ET 29*) 

• V57 - 
De molaire concentratie van een oplossing berekenen aan de hand van de massaprocent en de massadichtheid van de 
oplossing.

• B68 - 
Het elektrisch geleidingsvermogen en/of pH-verloop van ionenuitwisselingsreacties experimenteel onderzoeken en de 
resultaten interpreteren in functie van aard en concentratie aan ionen. (ET 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

• B78 - 
Aan de hand van het deeltjesmodel kwalitatief verklaren waarom temperatuur, concentratie, katalysator en verdelingsgraad 
de reactiesnelheid beïnvloeden. (ET 7, 3) 

ET Natuurwetenschappen 2e gr ASO 

• C15 - Leerlingen kunnen de begrippen stofhoeveelheid en molaire concentratie kwalitatief en kwantitatief hanteren.

LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 46 - Kunnen beschrijven dat de eigenschappen van een mengsel worden bepaald door de samenstelling: concentratie, 
‘onzuiverheden’.

LP Chemie 3e gr ASO  (studierichtingen zonder component wetenschappen) OVSG

• 48 - De evolutie van een reactie in evenwicht kunnen voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering 
van temperatuur of van concentratie.

• 51 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.

LP Chemie 3e gr KSO OVSG

• 43 - De evolutie van een reactie in evenwicht kunnen voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering 
van temperatuur of van concentratie.

LP Chemie 3e gr TSO OVSG

• 42 - De evolutie van een reactie in evenwicht kunnen voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering 
van temperatuur of van concentratie.

• 45 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.

LP Chemie 3e gr TSO (Topsport) OVSG

• 44 - De evolutie van een reactie in evenwicht kunnen voorspellen na een verstoring van het evenwicht door verandering 
van temperatuur of van concentratie.

• 46 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.
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LP Chemie 3e gr ASO (Wetenschappen-topsport) OVSG

• 59 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hybride-ionen.

LP Chemie 3e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) OVSG

• 59 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hybride-ionen.

LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen zonder component wetenschappen) OVSG

• 142 - In staat zijn berekeningen in verband met concentratie uit te voeren (in mol/l), vertrekkende van de gegevens 
‘massa’, ‘opgeloste stof’ en ‘volume oplossing’.

LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) OVSG

• 43 - Kunnen beschrijven dat de eigenschappen van een mengsel worden bepaald door de samenstelling: concentratie, 
‘onzuiverheden’.

• 164 - In staat zijn berekeningen in verband met concentratie uit de voeren (in mol/l), vertrekkende van de gegevens 
‘massa opgeloste stof’ en ‘volume oplossing’.

LP Chemie 2e gr ASO (Wetenschappen-Topsport) OVSG

• 43 - Kunnen beschrijven dat de eigenschappen van een mengsel worden bepaald door de samenstelling: concentratie, 
‘onzuiverheden’.

• 164 - In staat zijn berekeningen in verband met concentratie uit de voeren (in mol/l), vertrekkende van de gegevens 
‘massa opgeloste stof’ en ‘volume oplossing’.

LP chemie 3e graad ASO (economie-wisk, latijn-wisk, moderne talen-wisk, Yeshiva) OVSG

• 38 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydride-ionen.

LP chemie 3e graad ASO OVSG

• 52 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydride-ionen.
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